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 1  Pere diu que podrien anar a l’Ajuntament del municipi i consultar el 
padró municipal. Què és? 

 A Un examen per a tots els habitants del municipi. 

 B Un formulari amb les dades bàsiques de cada habitant. 

 C Una fitxa amb les dades dels treballadors del municipi. 

 D Una sol·licitud per obtenir beques i ajudes de l’Ajuntament. 

 2  Helena afirma que si volgueren saber com és la població d’Espanya, 

haurien de consultar el cens en comptes del padró. 

Té raó? ....................................................................................................................... 

Per què? ...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 3  Pere i Helena han d’elaborar una piràmide de població del seu 

municipi com la de la imatge, però tenen certs dubtes sobre la seua 

interpretació: 

Són certes aquestes afirmacions sobre les piràmides de població? Sí o no? 

A l’eix vertical, s’hi representen els grups d’edat. 

 
Sí    /    No 

A l’eix horitzontal, s’hi representen les xifres de població. 

 
Sí    /    No 

Pere i Helena són companys de 

classe i han de realitzar un treball 

per a l’escola sobre les 

característiques de la població i 

l’economia del seu municipi amb 

la finalitat de comparar-les amb 

les d’Espanya. 

Inicien el seu treball buscant 

dades sobre els habitants del seu 

municipi.   



 4  Pere i Helena busquen informació sobre la distribució de la població 

a Espanya per a saber si el seu municipi se situa a les zones més o 

menys poblades del país. Indica l’afirmació correcta: 

 A Les zones interiors estan poc poblades, a excepció de Madrid. 

 B Malgrat tenir grans ciutats, el litoral mediterrani està poc poblat. 

 C Les zones muntanyoses estan molt poblades per ser destí turístic. 

 D L’interior peninsular està poblat pel seu desenvolupament industrial i comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5  Pere diu que haurien d’estudiar l’evolució de la immigració en el 

municipi durant els últims anys. A què es refereix? 

 A Al nombre de naixements del municipi. 

 B Al nombre de defuncions del municipi. 

 C Al nombre de persones que han arribat al municipi. 

 D Al nombre de veïns que se n’han anat del municipi. 

 6  Helena afirma que per a calcular el creixement real d’una població 

s’han de sumar dos elements: 

– El creixement real és la suma del creixement ……............................... i el creixement 

……..………….…............. d’una població. 

 

 

Pere i Helena han elaborat la 

piràmide de població del seu munici-

pi a partir de les dades que han 

recollit en les fonts adequades.  

Ara els agradaria saber quin ha 

estat l’evolució del número dels 

seus  habitants en els últims anys. 

D’aquesta manera, podran desco-

brir les causes de les variacions en la 

població per a poder-les comparar 

després amb l’evolució d’Espanya. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 7  Helena llig que les darreres dècades l’agricultura practicada al seu 

municipi i, en general, a Espanya, s’ha modernitzat. Quina de les 

següents afirmacions no és conseqüències de la pràctica d’una 

agricultura moderna:     

 A Un augment de la producció. 

 B Una varietat més gran d’aliments. 

 C La utilització de la força animal en substitució de la maquinària agrícola. 

 D La recerca de mètodes de conreu més respectuosos amb el medi ambient. 

 8  Pere explica que els comerciants de les botigues practiquen el 

comerç majorista, ja que venen grans quantitats de productes als 

consumidors:   

És correcte el que afirma Pere? .................................................................................. 

Per què? ...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Pere i Helena estan molt satisfets perquè ja han 

trobat les dades necessàries per conéixer les caracte-

rístiques de la població del seu municipi. 

Abans de comparar els seus resultats amb la situació 

d’Espanya, han d’investigar sobre les activitats econò-

miques que es duen a terme a la seua localitat. Han 

aprés que al seu municipi es desenvolupen activitats 

pròpies dels tres sectors de l’economia: camps de con-

reu controlats per drons, una fàbrica d’automòbils i un 

comerç abundant de menudes botigues. 

 



 9  Helena investiga les diferents activitats que componen el sector 

secundari. Assenyala l’afirmació correcta: 

 A El sector secundari elabora béns de consum i d’equipament. 

 B La indústria pesant elabora productes per al consum directe. 

 C L’energia eòlica és molt contaminant i s’ha de substituir per la solar. 

 D La indústria lleugera ven els productes directament al consumidor. 

 

10 Pensa en un producte i descriu-lo en els tres sectors. Exemple: La taronja. 

     Sector primari: L’agricultor treballa la terra per obtenir aliments, en aquest cas 

taronges.  

     Sector secundari: Les taronges (matèria primera) les transformem en altre 

producte de consum directament (indústria lleugera): brics amb suc de 

taronja.  

     Sector terciari: A les botigues es ven el suc elaborat a les fàbriques (sector 

secundari). 

Producte: .......................................................................................................................... 

Sector primari:................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Autoavaluació: 
 
Crec que he aprés coses noves d’aquest tema? ______ 
 
He hagut de consultar alguna pregunta o preguntes? _____ Quina o quines? _____ 
 
Hauria de repassar alguna part del tema? _____ Quina? _____________________ 
 
Si haguera de posar-me una nota numèrica del 0 al 10 hem posaria  ________ 
 


